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Assunto: Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho do Câmpus São Paulo do ano de 2022.Assunto: Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho do Câmpus São Paulo do ano de 2022.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERALATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS SÃO PAULO DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  Aos oito dias do
mês de junho do ano de dois mil e vi nte e dois, às treze horas e vinte e sete minutos, realizou-se por

videoconferência, a 4ª  Reunião Ordinária do Conselho do Câmpus São Paulo, sob a presidência do diretor-geral
do Câmpus São Paulo, Alberto Akio Shiga.  Para a presente reunião, Para a presente reunião, foram convocados
(as) todos(as) os(as) conselheiros(as) tulares e convidados(as) os(as) suplentes, bem como toda a comunidade
acadêmica. ABERTURA DA REUNIÃO:ABERTURA DA REUNIÃO: O presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou que
sobre a transmissão pelo YouTube < https://youtu.be/PPnAmxgYMCU>. O quorum para o início da reunião teve
como participantes os(as) conselheiros(as) Kethellyn Cris ne da Silva Coelho, Henrique Luis Baesa, Dario Kras n
Dias, Isabella Valerio Mazará, Carlos Vinícius Veneziani dos Santos, Ugo Henrique Pereira da Silva, Fábio da Silva
Bortoli, Nivaldo Cesário de Souza e Luciana Chiarioni. Também es veram presentes os conselheiros Henrique
Stefanelli Santos, Paulo Sergio de Gouveia, Isac Kiyoshi Fujita e Alaor Mousa Saccomano. I – I – Aprovação das AtasAprovação das Atas
das reunidas reuniõesões anteriores: anteriores: As atas das 2ª e 3ª Reuniões Ordinárias de 2022 foram aprovadas com 10 (dez) votos
favoráveis dos(as) conselheiros(as) Kethellyn Cris ne da Silva Coelho, Henrique Stefanelli Santos, Henrique Luis
Baesa, Isabella Valerio Mazará, Carlos Vinícius Veneziani dos Santos, Paulo Sérgio de Gouveia, Ugo Henrique
Pereira da Silva, Alaor Mousa Saccomano, Nivaldo Cesário de Souza e Luciana Chiarioni e 01 (uma) abstenção
do conselheiro Fábio da Silva Bortoli. O presidente solicitou a inclusão da apresentação da professora Lúcia
Collet referente ao Fluxo interno de encaminhamento das reformulações de cursos como item de pauta e a
inversão da ordem da reunião. Não havendo objeções, a diretora de ensino esclareceu sobre os trâmites e os
principais pontos sobre os quais os conselheiros devem observar quando da submissão dos documentos ao
CONCAM. O presidente enfa zou que, principalmente no caso de novos cursos, é preciso atentar para a força
de trabalho, carga horária, ajustes ao câmpus e currículo de referência, sendo o úl mo o mais importante na
orem de observação. O conselheiro Alaor Saccomano indagou sobre quais seriam os novos cursos e como foi
feito o estudo de aderência ao mercado. O presidente esclareceu que o estudo de aderência foi feito realizado
no momento da confecção do PDI. Não havendo maiores ques onamentos, p residente agradeceu a presença
da professora Lucia Collet e retomou a ordem original da reunião. EXPEDIENTE:EXPEDIENTE: II – II – Informes da Secretaria: Informes da Secretaria: A
secretária informou que foram criados modelos de documentos no SUAP para melhorar o fluxo da tramitação e
que encaminhará maiores informações por e-mail., avisou também que está ocorrendo a Revisão da Resolução
nº 45/2015 que regulamenta o CONCAM e que com isso haverá a necessidade de retomar a Revisão do
Regulamento deste Conselho. III – III – Informes da Presidência:Informes da Presidência: O presidente informou sobre o bloqueio no
Orçamento e que a Reitoria optou por não realizar nenhum bloqueio no repasse dos auxílios dos alunos, mas
que para isso foi necessário aumentar o bloqueio no custeio, chegando a quase 20% (vinte por cento), a ação
durou quase uma semana, mas já foi desbloqueado cerca de metade do valor, que já estão sendo feitas
projeções, principalmente com relação ao consumo de água e luz, que os contratos con nuados permanecem,
que está sendo trocada a empresa de limpeza e que existe uma es ma va de aumento de 25% no valor da
Básica. ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA: IV – IV – Edital de Edital de Processo Eleitoral para escolha dos membros do Conselho do Câmpus SãoProcesso Eleitoral para escolha dos membros do Conselho do Câmpus São
Paulo - Recomposição 2022-2024 Paulo - Recomposição 2022-2024 - Relator: Conselheiro Carlos Vinícius Veneziani. - Relator: Conselheiro Carlos Vinícius Veneziani. O conselheiro Carlos Vinícius
Veneziani dos Santos apresentou a proposta de Edital de Processo Eleitoral para escolha dos membros do
Conselho do Câmpus São Paulo - Recomposição 2022-2024. O conselheiro Nivaldo Cesário de Souza pediu para
que fosse colocado em votação o iten “2.2.3. Na ausência de candidatos(as) a representantes de Técnico(a)
Administra vo(a), haverá indicação pelo Diretor-Geral do Câmpus São Paulo”, pois acredita que o processo
deixa de ser democrá co. Após algumas considerações dos conselheiros presentes o item foi man do com 9
(nove) votos favoráveis dos conselheiros Kethellyn Cris ne da Silva Coelho, Henrique Luís Baesa, Isabella Valerio
Mazará, Carlos Vinícius Veneziani dos Santos, Paulo Sérgio de Gouveia, Ugo Henrique Pereira da Silva, Alaor
Mousa Saccomano, Fabio da Silva Bortoli e Luciana Chiarioni. Os conselheiros Nivaldo Souza e Dario Dias foram
contrários à manutenção do item. O conselheiro Henrique Stefanelli Santos, não respondeu à chamada no
momento da votação. Foram feitas algumas sugestões de alterações por parte da secretaria quanto a inclusão
de lista de espera, esclarecimentos sobre impedimentos de candidatura de discentes e informação sobre a
posse na reunião subsequente. A secretária também aproveitou para atualizar os números de vagas em virtude
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